
  
1518 Halstørklæde med dipdyeeffekt 
 
Bredde, model: ca 23 cm 
Længde, model: ca 250 cm 
Garn: No.3 Organic Wool+Nettles fra ONIONknit 
Garnforbrug:2 ngl á 50 g: sort fv.1118, koksgrå fv.1102, lys grå fv.1105, hvid fv.1101 og karry fv.1109. 
Pinde: Rundpind (40 cm) nr. 7. 
Strikkefasthed: 13 m og 18 p i glat på p nr. 3½ = 10 x 10 cm. 
 
Bemærk: Der strikkes med to tråde gennem hele arb og der skiftes farve på en tråd ad gangen. 
 
Tørklæde: 
Slå 60 m op på rundpind nr 7 med to tråde sort. Strik r til arb måler 28 cm.  
Skift den ene tråd til koksgrå og strik 28 cm. 
Skift den sorte tråd til koksgrå og strik 28 cm. 
Skift den ene tråd koksgrå til lysegrå og strik 28 cm. 
Skift den mørkegrå tråd til lysegrå og strik 28 cm. 
Skift den ene tråd lysegrå til hvid og strik 28 cm. 
Skift den lysegrå tråd til hvid og strik 28 cm. 
Skift den ene tråd hvid til gul og strik 28 cm. 
Skift den hvide tråd til gul og strik 28 cm. Luk af uden at stramme. 
Montering: 
Hæft ender og pres arb under et fugtigt stykke. 
 
 
1519 Hue med streger 
 
Størrelser: One-size, dame 
Garn: Camel+Merino & Silk+Kid Mohair fra ONIONknit 
Garnforbrug: 1 ngl gul Camel+Merino fv.909 og 1 ngl i gylden Silk+Kid Mohair fv.3008 
Pinde: Rundpind nr. 6, 40 cm. Rundpind nr. 7, 40 cm (eller 80 cm til "magic loop") 
Strikkefasthed: 13 m og 13 retriller i mønster på p nr. 7 = 10 x 10 cm. 
 
Bemærk: Huen strikkes med 1 tråd Camel + Merino og 2 tråde Silk + Kid Mohair gennem hele arb. 
 
Hue: 
Slå 64 m op på rundpind nr 6 og strik rib (1 vr, 1 r) til arb måler 4 cm. 
Skift til rundpind nr 7 og tag ud: *3 vr, 1 vr dr op, 1 r* gent omg rundt (= 80 m).  
1. omg: *4 vr, 1 r*. Gent omg rundt.  
2. omg: ret 
Strik nu lige op til arb måler 19 cm. Slut med en omg 1. 
Indtagning 1: 
*3 r, 2 r sm* gent omg rundt (= 64 m).  
1. omg: *3 vr, 1 r*. Gent omg rundt.  
2. omg: ret 
Gent 1. omg. 
Indtagning 2: 
*2 r, 2 r sm* gent omg rundt (= 48 m).  
1. omg: *2 vr, 1 r*. Gent omg rundt.  
2. omg: ret 
Gent 1. omg. 
Indtagning 3: 
*1 r, 2 r sm* gent omg rundt (= 32 m).  
1. omg: *1 vr, 1 r*. Gent omg rundt.  
2. omg: ret 
Gent 1. omg. 
Indtagning 4: 
2 r sm omg rundt. 
Bryd garnet og træk enden gennem de resterende 16 m.  
Hæft ender. 
 
Opnå det gode resultat: Passer strikkefastheden ikke, prøv da med grovere eller finere pinde. Det er vigtigt at 
overholde strikkefastheden for at opnå det gode resultat, samt for at den angivne garnmængde if. opskriften passer.  
 
m = masker / r = ret / vr = vrang / p = pind / omg = omgang / dr = drejet / sm = sammen / sl o = slå om pinden 
mark = markering eller markér / arb = arbejdet / * * = gentag mellem stjernerne 
kantm-r = kantmasker strikkes ret / lm = luftmaske / km = kædemaske 
stgm = stangmaske/ h-stgm = halv stangmaske   
d-stgm = dobbelt stangmaske / fm = fastmaske / rk = række / arb = arbejdet 
1 r dr op = 1 ret drejet op (tag lænken mellem m op på p og strik den drejet r) 
1 vr dr op = 1 vrang drejet op (tag lænken mellem m op på p og strik den drejet vr) 
Strik 2 m i samme m: Strik m r, lad den blive siddende på venstre p og strik den igen, blot drejet, herefter slippes den 
af p. 

©
 M

å ikke kopieres og m
å ikke bruges i kom

m
erciel henseende uden forudgående aftale m

ed O
N

IO
N

 A
pS

, D
esign &

 O
pskrift S

isse C
hytræ

us for O
N

IO
N

 – 1518+
1519 


